Consum responsable
Document per a l’alumnat
Tots tenim dret a
consumir el que és
just per a tothom

La globalització ens ha imposat nous hàbits de consum
i, per tant, de producció. Els
efectes en el medi ambient i
en la igualtat de les persones
han estat devastadors. Cada
vegada és més important
generar una consciència que
transformi la manera en què
comprem, on ho fem i a qui ho
comprem.

Saps que...

Què hi pots fer tu?

El 15% de la població mundial que viu als
països amb ingressos més alts és responsable del 56% del consum total del món,
mentre que el 40% més pobre, als països
d’ingressos més baixos, és responsable
només de l’11% del consum?

Un model alternatiu de consum és possible
i per això cal canviar els nostres hàbits de
compra i d’ús de les coses. En aquest projecte tindràs l’oportunitat de proposar un canvi
en la manera de consumir del teu entorn
més proper.

Inici
Amb quins companys i
companyes treballo a gust?

Quines situacions del barri,
el món o l’escola
m’indignen?

Conec alguna organització
que faci alguna cosa bona?

1. Fem els grups
2. Triem la temàtica

Recerca
Fes clic als noms dels recursos per accedir als continguts en línia. Primer entendrem el context del tema, després introduirem la temàtica, identificarem un possible problema que hi estigui relacionat i, finalment, veurem algunes solucions que ja s’han dut a terme davant d’aquest problema.

Context

Plantejament

Problema

Solució

Tema principal

La globalització

El canvi climátic

La desigualtat social al
món de la producció

El consum responsable

Subtema 1

L’evolució del nostre
sistema econòmic

La producció de mercaderies al món

Com està dividida la
riquesa?

Què és això del consum
responsable?

Subtema 2

Com es viu la globalització avui?

Repercussions de la
producció

Els impactes de la globalització a la societat

Trobem exemples de
promoció del consum
responsable

Recurs 1

La globalització

L’era de l’estupidesa

Desigualtat de la riquesa
al món

Què és el consum responsable?

Recurs 2

Globalització

L’efecte hivernacle i el
canvi climàtic

Consum responsable:
canvi d’hábits

Recurs 3

SED i el dia del consum
responsable

Abans de continuar

Què entens tu per globalització?

Què entens tu per canvi
climàtic?

Saps dir on van els aliments que no es consumeixen a la teva escola?

Exposem 5 exemples de
consum responsable

Servei
1

Contactar amb
l’entitat local

Algú ja hi treballa
al nostre barri?

2

A la nostra escola o
institut es dona aquest
problema?
Hi ha tres opcions diferents per realitzar serveis
relacionats amb cada problema: amb entitats
locals, al propi centre escolar i amb SED. Totes
tres opcions es poden combinar entre si.

Realitzar el servei
amb l’entitat local

Realitzar el servei
al centre escolar
1
2

És un problema
global?

3

Realitzar el servei
amb SED

Difusió
Sensibilització a
l’entorn proper

Celebració al
centre o al barri

Audiovisual sobre
la problemàtica
i el servei

Reflexió
Com m’he sentit?
Quines persones han estat
amb mi quan feia el servei?

Si vols que t’ajudem amb el seguiment del
projecte, ens vols fer propostes de millora o
explicar-nos la teva experiència, contacta amb
nosaltres a través de la nostra web.

Ara sé més coses sobre un tema que em
preocupava?

SEDcatalunya.cat

He estat útil?
Què més puc fer per
aquest tema?

